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ZÜLKASSA SERÝYYESÝ

rî, “Megazî”, 64). Nitekim Medine’ye çok
yakýn bir yerde karþýlaþtýklarý kervandan
Resûl-i Ekrem’in vefat ettiðini ve Hz. Ebû
Bekir’in halife seçildiðini öðrenince Zülke-
lâ‘ ile Zûamr memleketlerine döndüler. Ha-
life Ebû Bekir onlarý Medine’ye getirme ko-
nusunda ýsrarlý davranmadýðý için Cerîr’e
sitem etti. Bazý kaynaklarda Zülkelâ‘ýn sa-
hâbî sayýlmasý gerektiðine delil olarak kay-
dedildiði anlaþýlan, “Türkler size dokunma-
dýkça siz de onlara dokunmayýn” hadisini,
onun bizzat Hz. Peygamber’den duyduðu
yolundaki rivayetin aslý yoktur (Ýbnü’l-Esîr,
II, 177; Zehebî, s. 565).

Hz. Ebû Bekir’in hem irtidad savaþlarý-
na hem fetih hareketlerine katýlacak yar-
dýmcý kuvvet toplamak için bölgeye gön-
derdiði Enes b. Mâlik’in talebi üzerine Zül-
kelâ‘, kabilesinin bütün mensuplarýyla bir-
likte cihada iþtirak etti. Hz. Ömer döne-
minde kalabalýk bir grupla geldiði Medi-
ne’de halifenin kendisinden satýn alýp sa-
vaþta kullanmak istediði çok miktarda kö-
leyi âzat etti. Zülkelâ‘ýn, sayýlarý 4000 ile

12.000 arasýnda deðiþen bu kölelerin Câhi-
liye döneminde kendisine secde etmelerin-
den duyduðu üzüntü ve piþmanlýk dolayý-
sýyla onlarý âzat ettiði zikredilmektedir (Ýbn
Hacer, I, 492). Yermük Savaþý’nda bir sü-
vari birliðine kumanda eden Zülkelâ‘, Dý-
maþk’ýn fethi sýrasýnda, Humus’ta bulu-
nan Bizans Ýmparatoru Herakleios’un Dý-
maþk’a yardým göndermesini engelleyen
ve iki þehir arasýndaki baðlantýyý kesen bir-
liklerin de kumandanýydý. Onun Þam böl-
gesinin fethinden sonra Humus’a yerleþti-
ði ve Dýmaþk’taki Bâbülcâbiye’nin kýble ta-
rafýnda yer alan bütün dükkânlarý satýn al-
dýðý belirtilir (Ýbn Asâkir, XVII, 386). Muâ-
viye b. Ebû Süfyân, Zülkelâ‘ýn görüþüne iti-
bar eder ve muhalefetinden çekinirdi. Zül-
kelâ‘ da Sýffîn Savaþý’ndan önce Dýmaþk’ta
halkýn eðilimini anlamak üzere bir konuþ-
ma yapan Muâviye’ye destek vereceklerini
bildirdi. Sýffîn Savaþý’nda Muâviye’nin or-
dusunun sað kanadýnda Humuslular’a ku-
manda etti. Savaþtan önce askerleri coþ-
turmak için etkili bir konuþma yapmakla
birlikte savaþ ilerledikçe kendi konumlarý
hakkýnda kuþku duymaya baþladý. Kendi-
sini isyancý bir grubun öldüreceði Hz. Pey-
gamber tarafýndan bildirilen Ammâr b. Yâ-
sir’in (Buhârî, “Mesâcid”, 30, “Cihâd”, 17)
karþý safta bulunmasýndan rahatsýz oldu.
Hz. Osman’ýn katlinden Hz. Ali’nin de so-
rumlu tutulmasý gerektiði hususunda Mu-
âviye tarafýndan yanýltýldýklarýný öðrenin-
ce iyice tereddüde düþtü. Amr b. Âs ile bu
konularý görüþüp onun kendisini ikna et-
mesi üzerine savaþa devam etti ve Hz.
Ömer’in oðlu Ubeydullah ile birlikte ayný
gün öldürüldü. Zülkelâ‘ýn askerleriyle be-
raber ordudan ayrýlmasýndan endiþe eden
Amr b. Âs ile Muâviye’nin onun ölümüne
sevindikleri belirtilmektedir. Hatta Muâ-
viye’nin, “Onun ölüm haberi benim için Mý-
sýr’ý fethetmekten daha iyidir; öldürülme-

(632 Aðustos veya Eylül) 100 kiþilik bir bir-
liðin baþýnda irtidad eden Hârice b. Hýsn
el-Fezârî’nin çevresindeki âsilerin üzerine
yürüdü. Yine Zülkassa’da cereyan eden ký-
sa bir çatýþmanýn ardýndan âsileri daðýttý
ve Hâlid b. Velîd’i buradan Tuleyha b. Hu-
veylid’in üstüne yolladýktan sonra Medi-
ne’ye döndü.
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Ebû Þürahbîl (Ebû Þerâhîl)
Zülkelâ‘ Esmeyfa‘

b. Nâkûr el-Himyerî
(ö. 37/657)

Yemenli muhadram.˜ ™

Adý Semeyfa‘ ve Eyfa‘ þeklinde de kay-
dedilmiþ, Kâ‘b el-Ahbâr’ýn amcasýnýn oðlu
olduðu belirtilmiþtir (Ýbn Abdülber, I, 485).
Yemen’in Himyer bölgesinde yaþayan ve
kendisiyle ayný adý taþýyan kabilenin reisi-
dir. Hz. Peygamber’in vefatýna yakýn bir
dönemde Yemenli sahâbî Cerîr b. Abdul-
lah el-Becelî vasýtasýyla Müslümanlýðý ka-
bul etti. Karýsý Dureybe bint Ebrehe de
kendisiyle birlikte müslüman oldu. Resûl-i
Ekrem, bazý Araplar tarafýndan “Yemen
Kâbesi” denilerek Kâbe’ye denk ve rakip
gösterilen Zülhalesa Tapýnaðý’ný yýkmakla
görevlendirdiði seriyye kumandaný Cerîr
b. Abdullah ile Zülkelâ‘ ve Zûamr’a haber
gönderip müslüman olmalarýný istedi; ay-
rýca Esved el-Ansî, Müseylimetülkezzâb ve
Tuleyha b. Huveylid gibi peygamberlik tas-
layanlara karþý savaþmak üzere onlardan
yardým talep etti. Ýslâm’ý kabul eden Zû-
amr ve Zülkelâ‘, Hz. Peygamber’le görüþ-
mek amacýyla Cerîr b. Abdullah ile birlik-
te Medine’ye doðru yola çýktýlar. Bu ara-
da Zûamr’ýn, yola çýkmadan önce Cerîr’in
kendilerine anlattýklarýndan hareketle Re-
sûlullah’ýn o günlerde vefat etmiþ olduðu-
nu tahmin ettiði kaydedilmektedir (Buhâ-

Humus’ta

Zülkelâ‘

el-Himyerî

Mescidi

(ortada)

Zülkelâ‘ el-Himyerî Mescidi’nin kitâbesi
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Zülkifl ismi Kur’an’da iki âyette geçer (el-
Enbiyâ 21/85; Sâd 38/48). Ýlk âyette, “Ýs-
mâil, Ýdrîs ve Zülkifl’i de an; çünkü onla-
rýn hepsi sabreden kimselerdi”; ikincisin-
de, “Ýsmâil, Elyesa‘ ve Zülkifl’i de zikret;
çünkü onlarýn hepsi çok hayýrlý kimseler-
di” buyrulmaktadýr. Kur’ân-ý Kerîm’de hak-
kýnda baþka bilgi bulunmayan Zülkifl’in
belli bir kiþinin adý veya sýfat mý olduðu,
þahýs adý ise bu þahsýn kimliði, nebî mi yok-
sa velî mi olduðu hususu tartýþmalýdýr. Ba-
zýlarý bu kelimenin, “Bir þeyden ya da bir
kiþiden sorumlu oldu” veya, “Bir þeyi yap-
mayý tekeffül etti” anlamýnda bütün pey-
gamberler için kullanýldýðýný, dolayýsýyla tek
bir kiþiyi deðil Allah’a gönülden baðlanmýþ
herkesi ifade ettiðini ileri sürmektedir (Mu-
hammed Esed, s. 661). Ancak ilgili âyet-
lerin baðlamýndan zülkifl kelimesinin bir
sýfat olmadýðý anlaþýlýyorsa da bunun bir
kiþinin adý mý yoksa lakabý mý olduðu hu-
susu yine tartýþmalýdýr. Fahreddin er-Râzî
her ikisini de muhtemel görmekle birlikte
kelimenin isim olma ihtimalini daha kuv-
vetli bulmaktadýr (Mefâtî¼u’l-³ayb, XXII,
211). Diðer taraftan “Zünnûn”un Yûnus
peygamberin (el-Enbiyâ 21/87), “Zü’l-eyd”in
Dâvûd peygamberin (Sâd 38/17) lakabý ol-
duðu gibi Zülkifl’in de bir lakap kabul edil-
mesi gerektiðini söyleyenler de vardýr (Mev-
dûdî, III, 326). Bununla birlikte âyetlerden
Zülkifl’in bir sýfat veya lakap olmayýp bir
peygamber, dolayýsýyla tarihî bir þahsiyet
olduðu anlaþýlmaktadýr. Çünkü yukarýda
zikredilen Enbiyâ ve Sâd sûrelerindeki kul-
lanýmlarýnda yer alan Zülkifl ifadesi pey-
gamberlerle beraber anýlmaktadýr. Bu ge-
rekçelere dayanan Fahreddin er-Râzî ile Ýbn
Kesîr, Zülkifl’in peygamber olduðu sonu-
cuna varmýþlardýr (Mefâtî¼u’l-³ayb, XXII,
211; Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm, IX, 431).

Zülkifl’in hayatý ve þahsiyeti hakkýnda
birçok rivayet vardýr. Ahmed b. Hanbel’in
Abdullah b. Ömer’den naklettiðine göre
Kifl, Ýsrâiloðullarý’ndan günah iþlemekten
çekinmeyen bir kiþidir. Bir gün karþýsýna
çýkan bir kadýna kendisiyle beraber olma-
sý karþýlýðýnda 60 dinar verir. Ancak kadýn
aslýnda kendisinin iffetli birisi olduðunu,
fakirlik yüzünden ilk defa böyle bir iþ ya-
pacaðýný söyleyince Kifl verdiði parayý geri
almadan kadýný býrakýr ve artýk günah iþ-
lemeyeceðine dair söz verir. Kifl o gece ölür
ve sabahleyin kapýsýnýn üzerinde, “Allah
Kifl’i baðýþladý” yazýsý görülür (Müsned, II,
23). Bu rivayette geçen, ömrünü günah
iþlemekle geçirmiþ Kifl’in Kur’an’da aný-
lan Zülkifl olmasý düþünülemez, zira hem
bu hadisin isnadý rivayet tekniði açýsýndan
garîbdir hem de metinde Zülkifl deðil Kifl

diye birinden bahsedilmektedir (Ýbn Kesîr,
Tefsîrü’l-Æurßâni’l-£a¾îm, IX, 433-434). Tirmi-
zî ve Ahmed b. Hanbel dýþýnda muteber
hadis kaynaklarýnda Zülkifl’e dair bilgi yok-
tur. Buna karþýlýk tefsir ve kýsas-ý enbiyâ ki-
taplarýnda birbirinden farklý çok sayýda ri-
vayet yer alýr. Meselâ Ebû Mûsâ el-Eþ‘arî’-
ye ve Mücâhid’e göre Zülkifl peygamber
deðil Allah’ýn övgüsünü kazanmýþ sâlih bir
kuldur. Abdullah b. Abbas’a göre Ýsrâilo-
ðullarý’ndan Dâvûd ve Süleyman gibi bir
kral peygamberin yahut Ýsrâiloðullarý ara-
sýnda ismi adaletle özdeþleþmiþ bir kadý
veya kralýn halefidir. Tâbiînden Abdullah b.
Hâris el-Hâþimî ile Hasan-ý Basrî’nin çoðun-
luk tarafýndan benimsenen görüþüne gö-
re ise Zülkifl bir peygamberdir (a.g.e., IX,
431-433; Fahreddin er-Râzî, XXII, 210-211).

Rivayetlerde Zülkifl’in niçin bu lakapla
anýldýðý hususunda da farklý anlatýmlar
vardýr. Mücâhid’den gelen bir rivayete gö-
re Zülkifl, Elyesa‘ peygamberin halefidir.
Elyesa‘ yaþlanýnca kendisine üç gün bo-
yunca gündüz oruç tutup gece namaz ký-
lacak ve ihtilâflý konularda sinirlenmeye-
cek bir halef arar. Her defasýnda bu þart-
larý yerine getireceðini söyleyen bir genç
ortaya çýkar ve þeytanýn iðvâsýna kapýlma-
dan, öfkelenmeden istenilen þartlarý ye-
rine getirir, böylece Zülkifl diye anýlmaya
hak kazanýr (Taberî, XVII, 74; Fahreddin er-
Râzî, XXII, 211). Ýbn Abbas’tan nakledilen
bir rivayete göre ise Allah, kendisine kral-
lýk da verilen Ýsrâiloðullarý’ndan bir pey-
gambere, “Ruhunu kabzetmek istiyorum.
Saltanatýný Ýsrâiloðullarý’ndan gündüzleri-
ni oruçla, gecelerini ibadetle geçirecek ve
insanlar arasýnda hükmettiðinde öfkelen-
meyecek birine teslim et” der. Peygam-
ber bu durumu halka üç defa duyurur ve
her defasýnda bir genç þartlarý yerine ge-
tireceðini vaad eder. Þeytan bu gence en-
gel olmaya çalýþýrsa da baþaramaz. Allah
genci över ve onu üstlendiði vazifeyi hak-
kýyla yerine getirdiði için Zülkifl diye ad-
landýrýr (a.g.e., XXII, 210-211). Ýbn Abbas’-
tan gelen baþka bir rivayete göre Ýsrâilo-
ðullarý’ndan bir kral veya kadý ölümünden
kýsa bir süre önce, “Kim benim yerime ge-
çecek, ama asla öfkelenmeyecek?” diye bir
çaðrýda bulunur, bu çaðrýya cevap veren
bir kiþi bütün gece namaz kýlar, gündüz
oruç tutar, insanlar arasýnda adaletle hük-
meder, þeytanýn tuzaklarýndan kurtulur,
böylece Zülkifl diye anýlýr (Ýbn Kesîr, IX,
431-432). Zülkifl’i peygamber kabul etme-
yen Ebû Mûsâ el-Eþ‘arî’ye göre Zülkifl, Ýs-
râiloðullarý arasýnda yaþayan ve günde 100
defa namaz kýlan sâlih bir kulun vefat et-
mesi üzerine onun güzel iþlerini üstlenen

seydi ordunun yarýsýný alýp Ali’ye katýlacak-
tý” dediði zikredilmiþtir (Ýbn Abdülber, I,
486; Ýbnü’l-Esîr, II, 177). Zülkelâ‘ý öldüren
kiþinin adý Hýndif ("�#$), Hureys b. Câbir
veya Eþter en-Nehaî olarak kaydedilmek-
tedir (Ýbn Abdülber, I, 487). Ona nisbet edi-
len bir kabir Humus’ta Zülkelâ‘ el-Himyerî
Mescidi’nin içinde bulunmaktadýr. Mem-
lükler dönemine ait bu küçük mescidin bir
bölümü 2012 yýlýnda hükümet güçlerinin
gerçekleþtirdiði bombardýman sýrasýnda
yýkýlmýþtýr.

Zülkelâ‘ýn çok yakýþýklý olduðu için Mek-
ke’ye girerken yüzünü örttüðü, Müslü-
manlýðý kabul etmeden önce Yemen’deki
sarayýnda müreffeh bir hayat sürdüðü ve
tebaasýnýn kendisine aþýrý tâzimde bulun-
duðu bildirilir. Ancak Ýslâm’a girdikten son-
ra sade bir hayat yaþamýþ, bazý þiirlerinde
yeni hayatýndan duyduðu memnuniyeti di-
le getirmiþtir. Sýffîn Savaþý’nda Muâviye’-
nin izniyle Hz. Ali’nin ordugâhýna girip Zül-
kelâ‘ýn cesedini teslim alan ve daha son-
ra Hâzir Savaþý’nda öldürülen oðlu Þürah-
bîl dýþýndaki çocuklarý hakkýnda bilgi yok-
tur. Soyunun V. asrýn ortalarýna kadar de-
vam ettiði anlaþýlmaktadýr (Ýbn Mâkûlâ,
VII, 434). Hz. Ömer, Amr b. Âs ve Avf b.
Mâlik gibi sahâbîlerden hadis rivayet eden
Zülkelâ‘dan Ebû Ezher b. Saîd, Zâmil b.
Amr ve Ebû Nûh el-Himyerî rivayette bu-
lunmuþtur.
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Kur’an’da adý geçen
bir peygamber.
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Sözlükte “sahip, mâlik” anlamýndaki zû
ile “nasip, kýsmet; eþ, benzer; kefalet” gi-
bi anlamlara gelen kifl kelimesinden olu-
þan zülkifl “nasip, kýsmet veya kefalet sa-
hibi” demektir (Lisânü’l-£Arab, “kfl” md.).
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